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دوره لیزر در  1

 دندانپزشکی

Course of Laser in 
Dentistry 

آموزش علمی و کاربردی لیزر در 

دندانپزشکی در رشته های پریو، 

ترمیمی، پروتز، جراحی، ارتودنسی، 

بیماریهای دهان و اطفال و 

توانمندسازی عالقمندان به استفاده از 

دستگاه های لیزر در خدمات بهداشتی 

 و درمانی

با توجه به نقشه جامع علمی کشور و لزوم تالش درجهت اعتالی علمی و افزایش 

مهارت های نیروهای متخصص در جهت دفع نیازهای سالمت کشور مندرج در فصول 

توجه به رشد روزافزون کاربرد تجهیزات و امکانات و فن اول، دوم و سوم آن و با 

آوریهای نوین از جمله لیزر در ارائه خدمات متنوع درمانی در رشته های مختلف 

پزشکی )چشم، پوست، داخلی، جراحی و ....( و همچنین رشته های مختلف 

دندانپزشکی و توسعه کاربرد آن در سطح دنیا لزوم آموزش و یادگیری استفاده 

 .مناسب از این امکانات پیشرفته در ایران ضروری می باشد

دوره مهارتی ، حرفه ای جراحی  Facial Surgery جراحی صورت 2

صورت یک دوره بالینی است که از 

رشته تخصصی گوش،حلق و بینی و 

جراحی سروگردن منشعب شده است 

 و دانش

با توجه به نقشه جامع سالمت کشور در بخش اولویتهای این سند )بقا( کنترل 

بیماریها و معضالت بومی و تشخیص، درمان ومراقبت بیماران بسیار مهم می باشند. 

با توجه به مقدمه ذکر شده به علت منطقه جغرافیایی خاص ایران و میزان باالی 

صورت از بیماریهای بومی بوده و از تصادفات و حوادث رانندگی اختالالت و نقایص 

نظر تشخیص و درمان اهمیت خاصی دارد. بعالوه با توجه به سند فوق موارد ذیل 

که در این دوره مهارتی حرفه ایی به آن توجه شده است مورد عنایت قرار گرفته از 

توسعه انتشار و به اشتراك گذاری دانش -افزایش ظرفیت تولید دانش -جمله: 

 ارتقای هنجارها و فرهنگ عمومی-تسهیل کارآفرینی -تولیدشده 

اسیب شناسی  3

دستگاه گوارش 

)لوله گوارشی، کبد، 

پانکراس و مجاری 

 (صفراوی

Gastrointestinsl, liver, and 
pancreatobiliary pathology 

این دوره برای دانش آموختگان دارای 

گواهینامه تخصصی رشته آسیب 

ه شناسی طراحی شده است و ب

تشخیص بیماری های لوله گوارش، 

کبد کیسه صفرا و مجاری صفراوی، و 

 .همچنین پانکراس پرداخته می شود

ایران باید یک کشور توسعه یافته،  1141انداز بیست ساله در افق براساس سند چشم

برخوردار از دانش پیشرفته، برخوردار از سالمت و رفاه تبدیل گردد که تأسیس 

دت پاتولوژی دستگاه گوارش دقیقاً منطبق بر این سند باالدستی های کوتاه مدوره

باشد و هدف آن انتقال و گسترش دانش پیشرفته در زمینه تشخیص نسجی می

بیماریهای دستگاه گوارش در سطح کشور و ارتقا سالمت جامعه نیازمند این خدمت 

 .باشدمی

اسیب شناسی  1

 پستان

breast  Pathology  این دوره برای دانش آموختگان دارای

گواهینامه تخصصی رشته آسیب 

شناسی طراحی شده است و به 

 



تشخیص پاتولوژی بیماری های 

 .پستان پرداخته می شود

اسیب شناسی  5

 (جراحی)سرطان

Surgical 
(onco)pathology 

این دوره برای دانش آموختگان دارای 

گواهینامه تخصصی رشته آسیب 

شناسی طراحی شده است و به 

و 6تشخیص پاتولوژی سرطان ها 

ضایعات بافتی دیگر پرداخته می 

 .شود

 

ایمپلنت در  6

 دندانپزشکی

Implant inDentistry  این دوره جهت آموزش نظری و

بالینی درمان های دندان پزشکی بر 

ایمپلنت های دندانی طراحی پایه 

شده است. اصول طرح درمان و 

انتخاب بیمار در کنار روش های 

جراحی و پروتزی جاگذاری و 

بارگذاری ایمپلنت های دندانی در 

کالس های نظری، کارگاه های عملی 

و در داخل کلینیک بر بالین بیمار 

 .آموزش داده می شود

گسترش فراوانی یافته است. عدم  درمان های ایمپلنتی در دندان پزشکی نوین

آموزش علمی و کاربردی این شیوه درمان باعث آسیب های جدی به بیماران و 

تحمیل بار مالی و حقوقی فراوان به سیستم درمانی دندان پزشکی کشور خواهد شد. 

اما ارایه آن به صورت متناسب با نیازهای هر بیمار می تواند در بهبود کیفیت زندگی 

مندی بیماران تاثیر چشمگیری بر جای بگذارد. همچنین انتظار می رود و رضایت 

با توجه به افزایش سن جمعیت ایرانی نیاز به این گونه درمان های بازسازی کننده 

 .سیستم جونده در آینده بیشتر از پیش گردد

امدادگر کمکهای  7

 اولیه

FIRST AID 
PROVIDER 

در سازمان های معتبر جهانی 

جهت ارائه خدمات ساده اورژانس، 

کمک های اولیه دوره های آموزشی 

مختلفی برای مردم برگزار می شود 

که معموال به عنوان اولین شخص 

آموزش دیده در زمینه مراقبت های 

طبی می باشد که به صحنه اورژانس 

می رسد. آنها میتوانند یک سری از 

خدمات اولیه و حیاتی کمک های 

نه را تا حد اولیه را ارائه دهند، صح

امکان کنترل و آن را برای رسیدن 

 11 ماده – پنجم فصل –قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 17 ماده – 2 بند –اقتصادی و فرهنگی مه ششم توسعه اجتماعی، برنا قانون

 13 و 8 و 3 و 1 بند – رهبری معظم مقام ابالغی سالمت نظام کلی های¬سیاست

 دولت هیئت و اسالمی شورای مجلس مصوب - کشور اورژانس سازمان اساسنامه

 بند – ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت اساسنامه 12 بند -1336 درسال

 3 ماده 3



مهیا کند و همچنین   EMSآمبوالنس

اطالعات صحنه و بیماران را به 

ارائه دهد. باید توجه   EMSپرسنل

داشت این دوره به منظور آموزش 

مهارت های ساده و اولیه در مردم 

برای انجام اقدامات اولیه و حیاتی در 

این  موارد فوریتهای پزشکی است و

افراد به ازای گذراندن آن، جزء تیم 

پزشکی محسوب نمی شوند بلکه به 

و فعال   First Responderعنوان

  (EMS)کننده سیستم اورژانس

 .ایفای نقش میکنند

ارزیابی هماتولوژیک  8

مرفولوژیک لوسمی 

های حاد و لوسمی 

 های مزمن

Hematologic Morphologic 
evaluation of Acute and 

Chronic Leukemia 

لوسمی حاد و مزمن گروهی از بیماری 

های بدخیم بافت خون ساز می باشند 

که منجر به کاهش تولید سلولهای 

طبیعی شده، مغز استخوان و خون 

محیطی را درگیر کرده یا فقط با 

درگیری مغزاستخوان با تظاهرات 

غیراختصاصی خون محیطی همراه 

هستند. عالئم و نوع بیماری بسته به 

سیر بالینی آن )حاد یا نوع لوسمی و 

متفاوت  "مزمن( ممکن است کامال

باشد لذا نقش مسئولین محترم فنی 

آزمایشگاه و بخش هماتولوژی در 

استفاده ، انجام و تفسیر آزمایش های 

معمول و تخصصی )از قبیل 

ایمونوفنوتایپ به روش فلوسیتومتری، 

، تشخیص   FISHسیتوژنتیک و

ی عمولکولی( که منجر به تشخیص قط

استانداردهای ملی تعریف شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت ، 

 درمان و آموزش پزشکی و استانداردها و راهنماهای بین المللی



و صحیح ، تعیین پیش آگهی و پایش 

 .درمان می گردد بسیار مهم است

ارزیابی و گزارش  3

گستره خون 

 محیطی

Report of  Evaluation and
Peripheral Blood Smear 

ارزیابی گستره خون محیطی روشی 

رایج بوده و بخش مهمی از ازمایش 

را با   (CBC)شمارش کامل خون

وجود شمارنده های خودکار جدید که 

قابلیت شمارش افتراقی را دارند 

تشکیل می دهد. ارزش گستره خون 

محیطی در تشخیص زودرس بیماری 

ونی های خونی از قبیل انواع کم خ

های ارثی و اکتسابی، لوسمی های 

حاد و مزمن، تغییرات گلبول های 

سفید در بیماری های غیربدخیم ارثی 

و اکتسابی و نیز تشخیص مواردی از 

. بارز است "قبیل ماالریا و بورلیا کامال

در عین حال انجام آزمایش های 

تکمیلی و تخصصی )از قبیل 

ایمونوفنوتایپ به روش فلوسیتومتری، 

، تشخیص   FISHتوژنتیک وسی

مولکولی( نیز با توجه به یافته های 

اولیه صحیح و به جا انتخاب شده و 

در مدیریت مصرف خدمات 

آزمایشگاهی و کاهش هزینه مفید 

  .است

استانداردهای ملی تعریف شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت ، 

 ای بین المللیدرمان و آموزش پزشکی و استانداردها و راهنماه

درمان غیر دارویی  14

اختالل مصرف مواد 

 ویژه روانشناسان

abuse  Non medicinal
treatment for psycologists 

دوره ای که در آن کارشناسان 

روانشناسی با اختالالت مصرف مواد و 

نحوه برخورد با آن آشنا می شوند و 

مهارتهای حرفه ای مربوط در این 

 .گردد حوزه نیز تقویت می

بار مرتبط با وابستگی به مواد در کشور بعد از سوانح وحوادث، بیماری های قلبی و 

عروقی و افسردگی در جایگاه چهارم طبقه بندی بار بیماری ها قرار دارد. بار وابستگی 

به مواد در برخی زیرگروه ها نظیر مردان جوان بعد از سوانح و حوادث در مقام دوم 

دارد. این واقعیت ها نشان می دهند تأمین درمان اختالالت  بار بیماری ها قرار

مصرف مواد در ارتقای سالمت جامعه اهمیت باالیی دارد. یکی از اجزاء مهم درمان 



در مصرف مواد افیونی درمانهای غیر دارویی و روان درمانی است. بنابراین الزم است 

مصرف مواد را به عهده دارند درمانگران اعتیاد از جمله روانشناسانی که درمان سوء 

به انواع روشهای رواندمانی اعتیاد آگاه باشند. با توجه به این امر وجود دوره های 

آموزش مهارتی درمانهای غیر دارویی ضروری به نظر می رسد. به منظور تقویت 

آموزش های ارایه شده در زمینه درمان غیر دارویی سوء مصرف مواد و جهت آموزش 

رواندرمانی، پیش بینی شده که کلیه روانشناسانی که می خواهند در  نظری وعملی

مراکز درمان سوء مصرف مواد مشغول به ارائه خدمت شوند در این دوره مقدماتی 

 .شرکت کنند

درمان اختالل  11

مصرف مواد افیونی 

 ویژه پزشکان

Opioid use treatment for 
physicians 

دوره ای که در آن ضمن آشنایی 

پزشکان عمومی و باالتر با درمان سوء 

مصرف مواد افیونی و نحوه برخورد با 

آن مهارتهای حرفه ای افراد شرکت 

 .کننده در این حوزه تقویت می گردد

بار مرتبط با وابستگی به مواد در کشور بعد از سوانح و حوادث، بیماری های قلبی 

بندی بار بیماری ها قرار دارد. بار -وعروقی و افسردگی در جایگاه چهارم طبقه

وابستگی به مواد در برخی زیرگروه ها نظیر مردان جوان بعد از سوانح و حوادث در 

این واقعیت ها نشان می دهند تأمین درمان مقام دوم بار بیماری ها قرار دارد. 

اختالالت مصرف مواد در ارتقای سالمت جامعه اهمیت باالیی دارد. برنامه درمان 

نگهدارنده با داروهای آگونیست )متادون و تنتور اوپیوم( و آگونیست، آنتاگونیست 

 سیب)بوپرنورفین( مؤثرترین مداخالت در درمان اعتیاد به مواد افیونی و کاهش آ

وزارت  1383های مرتبط با آن نظیر انتقال اچ آی وی به حساب می آید. از سال 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب قانونی برای صدور مجوز مراکز درمان 

سوءمصرف مواد را طراحی و ابالغ نمود. مراکز مذکور در صورت اخذ مجوز واحد 

انشگاه های علوم پزشکی کشور مجاز درمان با داروهای آگونیست از معاونت درمان د

هستند نسبت به درمان با این داروها اقدام نمایند. به منظور تقویت آموزش های 

ارائه شده در زمینه درمان سوء مصرف مواد در دوره پزشکی عمومی و آشنایی نظری 

-و عملی با نحوه اجرای درمان نگهدارنده با داروهای آگونیست و آگونیست

پیش بینی شده که کلیه پزشکان مسئولین فنی و پزشکان درمانگر آنتاگونیست، 

 .مراکز درمان سوء مصرف مواد، در دوره مذکور شرکت نمایند

اولتراسونوگرافی  12

 اندوسکوپیک

 

Endosonoghraphy 
Ultrasonography (EUS) 

EUS  جزو اقدامات تشخیصی و

درمانی پیشرفته و تکمیلی 

اندوسکوپیک است که برای درمان 

بیماریهای مجاری صفراوی و 

پانکراس، مرحله بندی تومورها و سایر 

ایران باید یک کشور توسعه  1141بر اساس سند چشم انداز بیست ساله در افق 

یافته، برخوردار از دانش پیشرفته، برخوردار از سالمت و رفاه تبدیل گردد که تاسیس 

 ندوره آموزش مهارتی و حرفه ای اندوسونوگرافی در راستای تحقق سند فوق تدوی

درمانی  -گردید و هدف آن انتقال و گسترش دانش و مهارت پیشرفته تشخیصی



بیماریهای گوارشی و کبدی 

در   EUSپردازد. دوره آموزشیمی

قالب یک دوره آموزش مهارتی و حرفه 

ماه برای دانش آموختگان مقطع  6ای 

ق تخصصی رشته گوارش و کبد فو

 .طراحی شده است

مجاری صفراوی و پانکراس در سطح کشور و ارتقا سالمت جامعه نیازمند این خدمت 

 .میباشد

کالنژیوپانکراتوگرافی  13

رتروگراد 

 اندوسکوپیک

Endoscopic Retrograd 
Cholangiopancreatography 

ERCP  تشخیصی و جزء اقدامات

درمانی پیشرفته و تکمیلی 

اندوسکوپیک است که به بررسی و 

های مجاری صفراوی و درمان بیماری

 پردازد. دوره آموزشپانکراس می

ERCP  در قالب یک دوره آموزش

ماهه تکمیلی  6مهارتی و حرفه ای 

برای دانش آموختگان مقطع فوق 

تخصصی رشته گوارش و کبد طراحی 

 .شده است

ایران باید یک کشور توسعه یافته،  1141انداز بیست ساله در افق ند چشمبراساس س

 برخوردار از دانش پیشرفته، برخوردار از سالمت و رفاه تبدیل گردد که تأسیس دوره

در این راستا تدوین شده است و هدف آن انتقال   ERCPآموزش مهارتی و حرفه ای

و درمان بیماری های مجاری  و گسترش دانش مهارت پیشرفته در زمینه تشخیص

صفراوی و پانکراس در سطح کشور و ارتقا سالمت جامعه نیازمند این خدمت 

 .باشدمی

مراقبت های  11

پرستاری از بیماران 

 تحت دیالیز

Care from dialysis-Nursing 
patients 

با توجه به مزمن بودن بیماری و 

تماس مکرر و دائمی بیمار با بخش، 

پرستاران شاغل در بخش های بیماران 

خاص بیشترین نقش را در درمان 

بیماران ایفا می نمایند. در نتیجه 

آموزش پرستاری و تبحر آنان در 

زمینه های ارائه مراقبت های 

پرستاری، کیفیت درمانی باالتری را 

ن به همراه خواهد داشت. برای بیمارا

با توجه به عدم حضور مستمر پزشکان 

معالج در بخش های درمانی خاص، 

مراقبت های ضعیف پرسنل پرستاری، 

عواقب درمانی نامطلوبی را به دنبال 

 



دارد. با توجه به تعداد باالی پرستاران 

در بخش ها و عدم قابلیت جمع کردن 

آنها در یک همایش در سال و با توجه 

مشکالت رفت و آمد و اقامت ایشان  به

در تهران و جلوگیری از صرف هزینه 

های غیر ضروری، این نحوه آموزش 

می تواند با هزینه کمتر و بازدهی 

 .بیشتری صورت گیرد

مراقبت از سالمند در منزل بایکی از  Elderly Caregiver سالمند یاری 15

روشهای مراقبت مبتنـی بر جامعه و 

از اشکال کلیدی مراقبت سـالمت 

سالمندان شـناخته شـده است که در 

مدیریت منابع محدود نقشی اساسی 

ایفا مـی کنـد. در واقـع ارایـه 

خـدمات بهداشـتی به سالمندان در 

منـزل جزیـی از خـدمات بهداشتی 

مداوم است کـه طیـف جامع و 

گـسترده ای از خـدمات بهداشتی، 

درمانی و مراقبتی را برای حمایت از 

سالمندان بهبود یافته از یک وضعیت 

حاد و همچنین بـرای ارایـه خـدمات 

مـورد نیـاز بیمـاریهای مـزمن 

جسمی و ذهنی در منازل در 

اختیارشان قرار میدهد. این نوع 

و ضروری مراقبـت، از خـدمات مهـم 

بوده که در محـیط خـانوادگی 

سالمندان و بـا مـشارکت فرد و 

 .خانواده آنها ارایه می شود

مطابق با سند ملی سالمندان کشور که توسط رییس جمهور در جلسه شورای عالی 

(ارتقای سطح 1سالمت به تصویب رسیده است دارای شش هدف اصلی شامل )

(حفظ و 3(توانمندسازی سالمندان )2، )فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی

(ارتقای سرمایه اجتماعی و 1ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان )

(توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی 5های اجتماعی )حمایت

 مراقبت –2-3-3(امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان می باشد. مطابق با بند 6)

 هب مراقبت دهندگان ارائه و سالمندان به توجه ، سالمندان ملی سند/ بهداشتی های

 مراقبت ارائه جهت مناسب اسباب و شرایط است الزم و است ضروری سالمندان

 .ل شودحاص مطلوب
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های گوارش و 

 (کبد)بزرگساالن

gastrointestinal -Hepato 
nursing(Adults) 

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای 

مراقبت پرستاری در بیماری های 

گوارش و کبد )بزرگساالن( یکی از 

دوره های مهارتی و حرفه ایست که 

دستاورد آن تربیت پرستارانی با دانش 

کافی و مهارت های الزم در رابطه با 

بیماری ها، روش های تشخیصی و 

درمانی، مراقبت های الزم، آماده 

های روحی، جسمی و ایتسازی و حم

اجتماعی برای بزرگساالن مبتال به 

بیماری های دستگاه گوارش در مراکز 

بهداشتی درمانی و بیمارستان های 

دولتی، درمانگاه ها، کلینیک ها و 

بیمارستان های خصوصی، مطب ها و 

مراقبت در منزل در زمینه های 

بهداشتی، پیشگیری، درمانی، 

خشی می حمایتی، هماهنگی و توانب

 .باشد

دستیابی آحاد مردم به باالترین و عادالنه ترین نظام سالمت در منطقه از اهدافی 

می باشد که در سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است. در 

این راستا رسالت پژوهشکده ها و مراکز تحقبقاتی بیماری های کبد و گوارش، بهینه 

روزآمد کردن خدمات بالینی بیماری های گوارش و کبد بر سازی، تضمین کیفیت و 

مبنای اولویت های بهداشتی کشور و فراهم نمودن فرصت های آموزشی برای فارع 

التحصیالن رشته های علوم پزشکی است. هم چنین شناسایی، تولید و انتشار دانش 

و کبد جهت مورد نیاز جامعه علمی، بیماران و مردم در زمینه بیماری های گوارش 

ارتقائ سطح سالمت جامعه از اهداف تشکیل و فعالیت این مراکز بوده و این برنامه 

نیز جهت تحقق یکی از اهداف بنیادی آن ها مبنی بر بهبود آموزش پزشکی در 

سطوح مختلف و راه اندازی واحد آموزشی در این پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی 

تقائ سطح مهارت های پرستاری بیماری های گوارش می باشد، تا با انتقال دانش و ار

 .و کبد بتوانند بهره وری الزم در این زمینه را فراهم آورند
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و تسکینی سرطان 

)ویژه پزشکان 

  (عمومی

Cancer supportive and 
palliative care 

دوره ای با رویکرد جامع جهت ارتقای 

علمی و کسب مهارت های اجرایی و 

درمانی برای پزشکان عمومی که 

تمایل دارند در زمینه مراقبت های 

حمایتی و تسکینی فعالیت داشته 

باشند. این دوره با مقدمه ی معرفی 

رویکردهای رایج مدیریتی و اجرایی 

برای ارائه ی مراقبت های حمایتی و 

ی آغاز می گردد و سپس تسکین

کنترل شایع ترین عالیم جسمی و 

غیر جسمی در کنار برقراری ارتباط با 

ان یک برنامه کامال از انجا که برنامه ملی مراقبت های حمایتی و تسکیتی سرط

جدید در کشور ماست که دستورالعمل های مرتبط با آن به صورت پیش نویس تهیه 

و در مرحله اخذ تاییدات الزم برای ابالغ کشوری میباشد در اسناد باال دستی به 

صورت مستقیم به ان اشاره نشده است اما از آنجا که این برنامه در واقع با هدف 

مرگ بیماران مبتال به سرطان به عنوان یکی از بیماریهای  ارتقا کیفیت زندگی و

دارای بار باال در کشور تدوین شده و اجرا میگردد، بسیاری از اهداف و برنامه های 

ذکر شده در حوزه سالمت در اسناد باال دستی به صورت غیر مستقیم به آن اشاره 

ور/ اولویت های الف( و کش فناوری و علم های اولویت) 3-2 بند •دارد از جمله: 

 -سیاستگذاری و اقتصاد سالمت -در نقشه جامع علمی کشور؛  11راهبرد کالن 

دانش پیشگیری و ارتقای سالمت با تأکید بر بیمار یهای دارای بار باال و معضالت 

الگوهای شیوه زندگی سالم منطبق با آموز ه های اسالمی و استفاده از  -بومی 



بیماران، خانواده ها و مراقبین ایشان 

و مراقبت های انتهای حیات و سایر 

مباحث مرتبط در بیماران مبتال به 

 .سرطان مرور می شود

جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای -الگوهای تغذیه بومی. 

 های سیاست در 3- 1 و 8 – 2 بند•نقش مؤثرتر در حوزه علوم پزشکی و سالمت. 

 و خدمات ایمنی و کیفیت افزایش- رهبری معظم مقام طرف از ابالغی سالمت کلی

داردها. اناست تعیین و بالینی حاکمیت نظام ترویج و استقرار با سالمت هایمراقبت

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر -

 .اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه -های انسانیاصول و ارزش

مراقبتهای حمایتی  18

و تسکینی سرطان 

 ()ویژه پرستاران

Cancer supportive and 
palliative care for nurses 

دوره ای با رویکرد جامع، جهت 

ارتقای علمی و کسب مهارت های 

عملی مراقبتی برای پرستاران 

عالقمند در زمینه مراقبت های 

حمایتی و تسکینی در حیطه سرطان 

می باشد. این دوره با معرفی مفاهیم 

و اصول مراقبت تسکینی آغاز و سپس 

با برقراری ارتباط مناسب به مدیریت 

جسمی، روانی، عالیم در ابعاد 

اجتماعی و معنوی پرداخته و موجبات 

افزایش کیفیت زندگی برای 

بیمارمبتال به سرطان و خانواده بیمار 

  .فراهم نماید

از انجا که برنامه ملی مراقبت های حمایتی و تسکیتی سرطان یک برنامه کامال 

هیه تجدید در کشور ماست که دستورالعمل های مرتبط با آن به صورت پیش نویس 

و در مرحله اخذ تاییدات الزم برای ابالغ کشوری میباشد در اسناد باال دستی به 

صورت مستقیم به ان اشاره نشده است اما از آنجا که این برنامه در واقع با هدف 

ارتقا کیفیت زندگی و مرگ بیماران مبتال به سرطان به عنوان یکی از بیماریهای 

ده و اجرا میگردد، بسیاری از اهداف و برنامه های دارای بار باال در کشور تدوین ش

ذکر شده در حوزه سالمت در اسناد باال دستی به صورت غیر مستقیم به آن اشاره 

)اولویت های علم و فناوری کشور/ اولویت های الف( و راهبرد  3-2دارد از جمله: بند 

دانش  -سیاستگذاری و اقتصاد سالمت -در نقشه جامع علمی کشور؛  11کالن 

 -پیشگیری و ارتقای سالمت با تأکید بر بیمار یهای دارای بار باال و معضالت بومی 

الگوهای شیوه زندگی سالم منطبق با آموز ه های اسالمی و استفاده از الگوهای 

جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثرتر -تغذیه بومی. 

در سیاست های کلی سالمت  3- 1و  8 – 2بند  در حوزه علوم پزشکی و سالمت.

های افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت-ابالغی از طرف مقام معظم رهبری 

دمات ارائه خ-سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها. 

آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و 

قانون برنامه  36اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه. ماده  -های انسانیرزشا

پنجم توسعه مبنی بر جامعیت و یکپارچگی خدمات سالمت با توجه به نظام سطح 

بندی، نظام ارجاع و نظام پزشک خانواده نیز ارایه این خدمات بسیار مهم می باشد. 

در  11اولویت های الف( و راهبرد کالن  )اولویت های علم و فناوری کشور/ 3-2بند 

ای دانش پیشگیری و ارتق -سیاستگذاری و اقتصاد سالمت -نقشه جامع علمی کشور؛ 

دگی الگوهای شیوه زن -سالمت با تأکید بر بیمار یهای دارای بار باال و معضالت بومی 

ت دهی جه-سالم منطبق با آموز ه های اسالمی و استفاده از الگوهای تغذیه بومی. 



به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه علوم پزشکی و 

 معظم مقام طرف از ابالغی سالمت کلی های سیاست در 3- 1 و 8 – 2سالمت. بند 

 ترویج و استقرار با سالمت هایمراقبت و خدمات ایمنی و کیفیت افزایش- رهبری

ه خدمات آموزشی، پژوهشی، ارائ-. استانداردها تعیین و بالینی حاکمیت نظام

المی اس -های انسانیبهداشتی، درمانی و توانبخشی سالمت مبتنی بر اصول و ارزش

قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جامعیت  36و نهادینه سازی آن در جامعه. ماده 

ک م پزشو یکپارچگی خدمات سالمت با توجه به نظام سطح بندی، نظام ارجاع و نظا

 .خانواده نیز ارایه این خدمات بسیار مهم می باشد

سالمندی و مراقبت  13

 از سالمند

Aging & Care of old age  در طی چندین سال گذشته رشته

  geriatricپرستاری سالمندان

Nursing  در مقطع کارشناسی ارشد

در ایران آغاز به تربیت پرستاران کرده 

است . با توجه به سرعت رشد جمعیت 

سالمندان الزم است پرستاران بالینی 

با تخصصهای مختلف پرستاری و یا در 

مقطع کارشناسی ،دانش و مهارت 

متناسب با مراقبت از سالمند ان را در 

سالمت و بیماری کسب نمایند. این 

ه به عنوان یک دوره تکمیلی حرفه دور

ای، برای پرستاران فارغ التحصیل با 

مدارك کارشناسی و باال تر به عنوان 

عضو تیم سالمت سالمندان طراحی 

شده است . هدف آن ارائه مراقبت 

پرستاری جامع ، مشروح و اثر بخش 

در پیوستار سالمت در سطوح 

پیشگیری تا توانبخشی با تاکید بر 

فظ سالمت و کرامت ارتقائ و ح

سالمند در خانواده و جامعه، همچنین 

همانطور که می دانیم نقشه جامع علمی سالمت کشور در پی پاسخ به دو نیاز مهم 

تدوین شد نخست پاسخ به نیاز سالمت جامعه و دوم حرکت علمی به عنوان سنگ 

یر بنای توسعه کشور .دراین سند سالمت دو ویژگی مهم را دارست نخست اینکه ز

از نیا زها و حقوق اساسی مردم بوده و دیگر اینکه عرصه تغییر و تحوالت سریع می 

باشد .یکی از این تحوالت سالمند شدن جمعیت کشور می باشد . طبق گفته سازمان 

، به سالمندی خواهد 2454الجمعیت کشور ایران در س  (WHO)بهداشت جهانی

رسید و از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود ) دبیر خانه شورای ملی سالمندی 

کشور ( . این نقشه در جای جای خود با ارایه اهداف و راهبردها ی نیل به انها مسیر 

تعالی را در ارایه خدمات سالمت پیش روی دست اند رکاران حوزه سالمت کشور 

د . این سند برسیاستها و تمرکز برنامه ها بر توانمند سازی گروههای قرار می ده

اسیب پذیر با مشارکت مردم و مراقبت از سالمندان تاکید کرده و همچنین در برنامه 

بر نظام جامع ارایه مراقبت ها در منزل اشاره می کند . همچنین بر  24شماره 

 های فناوری و دانش کمک به سالمت مراقبتهای اثربخشی هزینه افزایش •اهداف : 

 و شایستگی بر مبتنی آموزشی های برنامه رسانی روز به •(  11 برنامه)  نوین

 مداوم اموزش های برنامه تقویت •(  61تناسب با نیاز های بخش سالمت ) برنامه م

 مجازی اموزش بر تاکید با) کنان کار خدمت ضمن اموزش و خدمات دهندگان ارایه

 در خدمات ارایه نطام گروه کار همچنین.  است داشته موکد تاکید(  65 برنامه() 

ات اعم از تشخیص ،مراقبت و ارایه خدم ایمنی و کیفیت تعالی بر خود دوم هدف

مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت و تربیت متخصص و تیم تخصصی ارایه خدمات 

وههای مختلف بیماران سالمت به سالمندان و ساماندهی وضعیت ارایه خدمت به گر

اشاره می کند ) نقشه تحول نظام سالمت مبتنی بر الگوی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت 



ارایه مراقبت معطوف به مرگ توام با 

 آرامش و وقار به سالمندان نیاز

 "اموزش پاسخگو  "گانه تحول آموزش سالمت بر 11(. همچنین سیاستهای 1331

تمر کز دارد ، که این امر با برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت محقق خواهد 

  .شد

دستیار کنار  24

 دندانپزشک

Dental chair side assistant  دوره به منظور تربیت نیروی انسانی

جهت کمک به دندانپزشکان و تیم 

سالمت دهان در ارایه خدمات 

دندانپزشکی در مراکز ارایه خدمات 

سالمت اعم از مطب، درمانگاه ، مرکز 

جامع سالمت و بیمارستان تدوین 

  .شده است

ارایه خدمات بهداشتی و درمانی از کارکردهای اساسی نظام سالمت و سالمت دهان 

از اجزای اساسی سالمت عمومی میباشد . براساس چشم انداز نظام سالمت باید در 

برترین نظام ارایه خدمات سالمت را در منطقه داشته باشیم در این  1141سال 

دان از وظایف نظام سالمت می باشد راستا ارائه خدمات با کیفیت سالمت دهان و دن

و ایفای نقش کمک به دندانپزشک در ارایه خدمات سالمت دهان و دندان و برقراری 

دندانپزشکی چهاردستی و امور پشتیبانی موسسات ارایه خدمات دندانپزشکی بر 

عهده دستیار کنار دندانپزشک می باشد . در کشور ما اغلب این افراد فاقد تحصیالت 

هی و بدون طی دوره های آموزشی مرتبط بوده و توسط دندانپزشک انتخاب دانشگا

می گردند و با کسب اطالعات و تجربیات به روشهای مختلف واز مراجع گوناگون ، 

باالخره در مراکز دندانپزشکی مشغول بکار می شوند . در این راستا از سال 

زش پزشکی با استفاده دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت،درمان وآمو1386

از تجربیات داخل کشور و مستندات بین المللی برای اولین بار اقدام به تدوین برنامه 

نمود و اجرای برنامه نیز براساس قوانین وضوابط « دستیار کنار دندانپزشک»با عنوان 

کمیته بازنگری برنامه آموزشی دستیار  1333به مراکز مجاز واگذار گردید. در سال 

دندانپزشک با مشارکت ذینفان در اداره کل آموزش مداوم تشکیل شد و در  کنار

با عنایت به استقرار نظام آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در  1337سال 

وزارت بهداشت ، تدوین استانداردهای دوره آموزش مهارتی و حرفه ای دستیار کنار 

  .اد گردیددندانپزشک بعنوان دوره نیاز محور به مرکز پیشنه

درمان ریشه ویژه  21

دندانپزشکان 

 عمومی

Root Canal Therapy for 
General Dentist 

ارتقا دانش و شناخت فناوریها اعم از 

متدها و وسایل جدید درمان ریشه 

بهبود مهارتهای درمان ریشه برای 

 دندانپزشکان عمومی

اعتالی علمی و افزایش با توجه به نقشه جامع علمی کشور و لزوم تالش درجهت 

مهارت های نیروهای متخصص در جهت رفع نیازهای سالمت کشور مندرج در فصول 

اول، دوم و سوم آن و با توجه به رشد روزافزون کاربرد تجهیزات و امکانات و فن 

آوریهای نوین وایجاد مباحث جدید در طرح درمان ها در ارائه خدمات درمان ریشه 

ای دیگر دندانپزشکی ،الزم است دندانپزشکان عمومی با آخرین و تاثیر ان بر رشته ه

 تکنیکها و مباحث علمی آشنایی الزم را داشته باشند

مراقبت پرستاری در  22

 سوختگی ها

Nursing Care in Burns  دوره آموزش مهارتی و حرفه ای برای

دانش آموختگان پرستاری به منظور 

ا توجه به اسناد باال دستی در جمهوری اسالمی ایران سیاست های کالن سالمت 

ابالغی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور، بسته های تحول و نوآوری در 



کسب دانش و مهارت حرفه ای ، 

سی و رفع نیازها و ارائه جهت برر

مراقبتهای جامع به مددجویان دچار 

سوختگی می باشد. این دوره کلیه 

سطوح مراقبتی از پیشگیری تا 

نام  -3-1نوتوانی را در بر می گیرد. 

سه مرکز آموزشی معتبر درکشور که 

 :این دوره را اجرا می کنند

آموزش علوم پزشکی و سند چشم انداز ....که به توسعه آموزش شغلی و حرفه ای و 

به گستردگی موضوع سوختگی با آموزش مداوم تاکید فراوان شده است و با توجه 

علل مختلف و افزایش شمار قربانیان حوادث سوختگی ، ارایه مراقبت های جامع 

پرستاری به مددجو ، خانواده و جامعه در جهت رفع نیازهای بیولوژیکی، روانی، 

اجتماعی، فرهنگی و معنوی امری ضروری است. حق مشارکت در تصمیم گیری های 

قبت در مبتالیان به سوختگی از حقوق اصلی آنها ست . مربوط به درمان ومرا

پرستاران در این دوره از توانمندیهای بالقوه خود به منظور کسب مهارتهای تخصصی 

در راستای رشد و شکوفایی حرفه پرستاری و اخالق انسانی بهره برده و افرادی 

ن دوره مسئول، کارآمد و اثر بخش در جایگاه خود خواهند بود. نقطه عطف ای

بکارگیری شیوه های نوین درمان و مراقبت به منظور ارتقا خدمات سالمت و رعایت 

 .حقوق مددجویان و خانواده آنها می باشد

خدمات دندانپزشکی  23

 همراه با بیهوشی

Dental Care under general 
anesthesia 

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای برای 

 توانمندسازی دندانپزشکان عمومی و

متخصص برای انجام اعمال 

 دندانپزشکی همراه با بیهوشی

مرکز مدیریت پیوند و  1337/3/13/د مورخ144/21371باستناد درخواست شماره 

/د مورخ 517/86درمان بیماریهای معاونت درمان وزارت و تاییدیه استعالم به شماره

شور یاز کدبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و مبتنی بر ن 1338/1/26

و در راستای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل ارائه خدمات دندانپزشکی همراه با 

، پایش ، بیهوشی و...( در درمانگاه های دندانپزشکی، sedation)خدمات بیهوشی

مراکز جراحی محدود و درمانگاه های دارای بخش دندانپزشکی ، بیمارستان ها 

خدمات دندانپزشکی همراه با بیهوشی »ان ودانشکده های دندانپزشکی دوره یا عنو

درخواست و تدوین شد . گروه هدف ،محل ارائه خدمات ، نوع خدمات،منابع و «

نیروها و شرایط ارائه خدمات و مالحظات قانونی و حرفه ای مربوط مطابق 

  .دستورالعمل فوق خواهد بود

مهارت عملی برای آشنایی و کسب  composite veneer course دوره کامپوزیت 21

انجام درمانهای ونیر مستقیم 

 کامپوزیتی برای دندانپزشکان عمومی

نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو درمرتفع ساختن نیازهای مختلف درمانی 

بیماران از دالیل اصلی تدوین دوره ونیر کامپوزیت است. با توجه به افزایش تقاضای 

ز راههای تامین این نیاز انجام درمان ونیر زیبایی از طرف بیماران و اینکه یکی ا

کامپوزیت است که درمانی دقیق و بسیار حساس می باشدْ آموزش و کسب مهارت 

های الزمه در این زمینه برای دندانپزشکان ارائه دهنده این خدمت ْ الزامی می 

 .باشد

سونوگرافی زنان و  25

 مامایی سطح یک

obstetrics & gynecology 
y level1sonograph 

سونوگرافی در بارداری بصورت روتین 

نقش واضحی در سالمت مادر و جنین 

در راستای ارتقای سالمت جامعه زنان و انجام بهینه پروسیجرهای تشخیصی و 

درمانی و به جهت ساماندهی ضوابط آموزش های مرتبط با سونوگرافی توسط 



ایفا می نماید.سونوگرافی در سه ماه 

اول و دوم و سوم در تشخیص به موقع 

-حاملگی داخل رحم و یا خارج رحم

تخمین سن بارداری و تشخیص موارد 

غیرطبیعی رشد جنین و وجود 

اختالالت آناتومیکی نقش تعیین 

کننده در ارزیابی سالمتی جنین 

دارد.علیرغم پیشرفت علم مامایی از 

چندین دهه قبل هنوز سونوگرافی 

جایگاه مطلوب خود را در اداره 

بارداری در بین متخصصین زنان پیدا 

نکرده است.بنظر می رسد تقویت و 

آموزش استاندارد این روش ابزارکمک 

تشخیصی گام مهمی در جهت کاهش 

ران و جنین و نوزاد آن مرگ ومیر ماد

 .ها خواهد بود

متخصصین زنان و زایمان این دوره طراحی و اجرا می گردد . بدیهیست هرگونه 

ت آموختگان این دوره بر اساس مجوزها و در قالب ضوابط مداخله درمانی مهار

  .معاونت درمان وزارت و به عنوان ابزار کمک تشخیصی خواهد بود

مراقبت پرستاری از  26

 تدیابافراد مبتال به 

Nursing professional care 
in diabetics persons 

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای 

به مراقبت پرستاری در فرد مبتال 

دیابت یکی از دوره های حرفه ایست 

که دستاورد آن تربیت پرستارانی با 

دانش کافی و مهارتهای الزم در رابطه 

با بیماری دیابت, روشهای جدید 

تشخیص و درمان , مراقبتهای الزم و 

حمایتهای اجتماعی برای افراد مبتال 

به دیابت در مراکز بهداشتی و درمانی 

درمانگاهها, و بیمارستانهای دولتی, 

کلینیکها و بیمارستانهای غیردولتی 

مطبها و مراقبت در منزل در زمینه 

بهداشتی درمانی و مراکز مراقبتی، 

دستیابی آحاد مردم به باالترین و عادالنه ترین نظام سالمت در منطقه از اهدافی 

است که در سند چشم انداز بیست ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است. در این 

راستا رسالت معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه 

مام خمینی(, بهینه سازی، تضمین علوم پزشکی تهران) گروه غدد بیمارستان ا

کیفیت و روزآمد کردن خدمات بالینی در زمینه بیماری دیابت بر مبنای اولویت 

های بهداشتی کشور و فراهم نمودن فرصت های آموزشی برای فارغ التحصیالن 

رشته های علوم پزشکی است. همچنین شناسایی، تولید و انتشار دانش مورد نیاز 

ان و مردم در زمینه دیابت از اهداف مراکز پیشنهاد دهنده بوده جامعه علمی، بیمار

و این برنامه نیز جهت تحقق یکی از اهداف بنیادی آن ها مبنی بر آموزش پزشکی 

در سطوح مختلف می باشد تا با انتقال دانش و ارتقاء سطح مهارتهای پرستاری 

. بر طبق سند ملی دیابت بتوانند بهره وری الزم در این زمینه را فراهم آورند

درصد از کل  76پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل مرتبط، بیش از 

بار بیماریها در ایران به چهار بیماری غیرواگیردار از جمله دیابت اختصاص دارد که 



نگهداری و حمایتی در طی فرایند 

ارائه مراقبت پرستاری از بیمارستان تا 

 .جامعه می باشد

هستند. لذا یکی از اهداف  1141تهدیدی برای دستیابی به اهداف توسعه ایران تا 

امات موثر در پیشگیری و کنترل عوامل مرتبط با دیابت از طریق این سند اجرای اقد

 .اجرای دوره های آموزشی و مهارتی کوتاه مدت قابل تحقق خواهد بود

روش های انجام  27

تست های تشخیصی 

 اختالالت خواب

Polysomnography 
Methods 

دوره آموزشی ، مهارتی و حرفه ای که 

در طی آن مهارت آموزان مهارت 

انجام روش های تشخیصی اختالالت 

خواب را با رعایت نکات استاندارد 

  .خواهند آموخت

با استناد به اسناد باالدستی شامل استاندارد خدمت: پلی سومنوگرافی، تیتراسیون 

ضروریست دوره فوق در سطح  MWT ،MSLTدستگاه فشار مثبت راه هوایی، 

 .کشور طراحی و برگزار گردد

ه فساسیب شناسی ق 28

 صدری

Thoracic pathology  دوره آموزش پاتولوژی قفسه صدری

در قالب یک برنامه آموزش مهارتی و 

حرفه ای برای دانش آموختگان رشته 

آسیب شناسی طراحی شده است. در 

این دوره به تشخیص و مدیریت 

پاتولوژی بیماریهای قفسه صدری 

 .پرداخته می شود

 

 


